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Os Sindicatos denunciam

patrões enrolam e Não
respondem nossa pauta

BRASÍLIA - A partir da esquerda: Maurão (SP), Damacena (ES), João (SP), Neves (DF), Bezerra (RJ) e Arifa (MG) debatem campanha

Companheiro(a): As negociações salariais com os patrões do transporte de valores
não avançam.
E quem dificulta as coisas
são os próprios empresários. As
mesas-redondas nada decidem
e eles não respondem à nossa
pauta de reivindicações.
O QUE FAZER? - Diante
dessa má vontade, só nos resta
mobilizar a base e pressionar
nos locais de trabalho.
E foi isso o que decidiram os
dirigentes dos Sindicatos de S.
Paulo, Minas, Rio de Janeiro,
Distrito Federal e Espírito Santo.

Dia 4, os dirigentes se reuniram em Brasília pra avaliar as
negociações. Nosso presidente
João Passos adianta: “Sem
proposta decente, vamos fazer
protestos por local de trabalho,
em todo o País”.
DATAS-BASES - Quatro Sindicatos - incluindo o nosso - têm
data-base em 1º de julho; no
Distrito Federal é em agosto.
Mas as campanhas são tocadas
conjuntamente.
A pauta de reivindicações
também é semelhante. Queremos repor a inflação (INPC) e
aumento real. Outra reivindica-

NENHUM DIREITO A MENOS!

ção é elevar o tíquete-refeição.
Há, ainda, cláusulas que precisam ser negociadas, asseguradas ou melhoradas.
“Os Sindicatos repudiam o
descaso patronal. Vamos mobilizar os trabalhadores nas
empresas pra ver se os patrões
acordam”, diz o presidente João.
PARTICIPE - Mobilize seu
local de trabalho. E fique ligado
com o SindForte, na sede ou
subsedes. Vamos mostrar força
e derrotar a enrolação.

Palavra
do Presidente

hora do voto
hora da razão
Nosso Sindicato não tem alinhamento partidário.
Mas o SindForte tem posição política. E nossa posição é defender o
melhor para a classe trabalhadora.
Portanto, não somos neutros. Ao
contrário. Queremos estimular a ampla participação dos trabalhadores e
a valorização cívica do voto.
Nossa posição é orientar o trabalhador a escolher candidatos alinhados aos interesses populares.
Ao mesmo tempo, alertar pra que
não se vote em candidato contrário
aos direitos trabalhistas, à organização sindical ou metido em corrupção.
Use bem o seu voto. Valorize quem
é correto. Ajude a varrer da política
os que usam o mandato popular em
negociatas e bandalheiras.
COLA - Faça, desde já, a sua cola.
E chegue à seção eleitoral sabendo
em quem votar.
Companheiro(a): voto não é
paixão. Voto é razão. Vote com a
cabeça, consciência e civismo!

João Passos, presidente

joaopassos@sindforte.org.br
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QUEREMOS AUMENTO
E MANTER OS DIREITOS
Aqui no Estado de São Paulo, já tivemos cinco rodadas de
negociações com os representantes patronais.
Até agora, não houve avanço
na definição do reajuste salarial
e de outros itens.
Mas nossa pauta é clara, e
foi aprovada em assembleias
por todo o Estado.
Veja:
• Aumento acima da inflação
do período, que será medida
pelo INPC/IBGE;
• Aumento do tíquete-refeição. Reivindicamos R$ 37,00,
com cartela cheia para todos
os setores. A categoria pleiteia
valor igual no benefício entre

vigilantes e todos os que atuam
no setor administrativo;
• Nenhum direito a menos.
Não aceitaremos que qualquer
conquista da categoria seja
reduzida ou prejudicada;
• Não aceitaremos a imposição das maldades contidas na
lei trabalhista de Temer.
BANCÁRIOS - Os bancos já
fecharam acordo coletivo com
aumento real para o setor. Por
que as empresas do transporte
de valores não fecham proposta nas mesmas condições?
Vamos pressionar em todos
os locais de trabalho. Participe!
Mais informações, ligue para
(11) 3105.2486.

10/8 - Quarta mesa-redonda no patronal com o Sindicato e Comissão de Trabalhadores

REPUDIAMOS A TERCEIRIZAÇÃO
GERAL APROVADA PELO SFT
Os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram a audácia de
aumentar em 16,3% os próprios
salários. O teto salarial deles,
agora, passa de R$ 39 mil.
Esses mesmos ministros não

tiveram piedade e aprovaram a
terceirização na atividade-fim da
empresa. Ou seja, facilitam a precarização e a exploração.
Repudiamos mais essa agressão à classe trabalhadora. Basta!

perdemos o companheiro titanic
Registramos, com pesar, o falecimento do nosso diretor Alexander Gomes da Silva, o popular Titanic. Ele faleceu sábado
(8), em São Paulo, onde residia. O enterro ocorreu domingo,
dia 9. Titanic foi um dedicado sindicalista, um devotado pai de
família e um companheiro leal aos trabalhadores. Sua simpatia,
dedicação e entusiasmo ficam como exemplo a ser seguido.
Solidários aos familiares, diretores e funcionários do SindForte
acompanharam o enterro e se despediram do companheiro.
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